Verslag bijeenkomst Campenholt 4 maart 2017
De bijeenkomst in het Labo wordt geopend om 10u
Aanwezig: Marcel Andries, voorzitter,
Hugo Schoevaerts, Eric Bonckaert, Anita Van der Hoeven, Greet Janssens, Geert Vanhoof, Jan Speltincx, Hubert
Gulinck, Jean-Pierre Magdaleens, Huub van der Steld, Erik Heymans, Stijn Simons, Rosine Duhameau, Marcel
Simons, Willy Verbist, Emile Debacker, Liesbeth Merckx, Paul Behets, Jeanne Servranckx, Jaak Janssens, Jan
Caluwaerts, Marcel Cockaerts, Christine Van Hecke, Wouter Vanderbist, Hubert Bruyninck, Jeannine Vermeylen,
Philippe De Coninck.
Verontschuldigd: Willy Christiaens, Agnes Peremans, Ann Peeters, Marleen Van de Wiele.
1. Opvolging actieplan 19 november 2016
Actie
1 Ars Moriendi: bijeenkomst in het Labo op 23 november om 13u30 in het
Labo
2 Tentoonstelling ‘Rituelen van het sterfbed tot het graf’: 17 december in her
Park van Relst van 10 tot 18 uur
3 Voorstelling Jaarboek 2016 + bekendmaking verdienstelijk lid: 17
december in het Park van Relst om 11 uur
4 Kerstmarkt in de Glazen zaal: oproep voor standmedewerkers. Naam
doorgeven aan Marcel indien je wil meewerken
5 Werkgroep: kapelletjes
Gezocht: extra werkkracht
Gezocht info + docu voor boek
6 Onderzoek beurtrol bijeenkomsten
7 Frequentie bijeenkomsten: maandelijks of tweemaandelijks
8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017
Polsen naar interesse
Polsen naar plaats
9 Naamvermelding waterloop
10 Voordracht rond een thema
11 Datum volgende bijeenkomst bepalen

Status
Uitgevoerd/afgehandeld
Uitgevoerd/afgehandeld
Uitgevoerd/afgehandeld
Uitgevoerd/afgehandeld
Verder op te volgen
Blijft – in afwachting van ons nieuw
lokaal - in het Labo
Maandelijkse bijeenkomst wordt zeker
geapprecieerd.
Verder op te volgen
Verder op te volgen
Brief naar CBS geschreven
Verder op te volgen
= 4 maart 2017
Nieuwe datum te bepalen

2. Activiteiten nabije toekomst
2.1 Kwis natuurpunt op 11 maart
De heemkring is ingeschreven met volgende ploeg: Hubert, Willy, Eric, Wouter en Rie.
2.2 Index van de jaarboeken.
Paul is bezig met een index van personen en zaken van onze jaarboeken. Voor 2011 en 2016 is deze klus
reeds geklaard en raadpleegbaar op onze website.
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2.3 Burgemeesters van Kampenhout (agendapunt aangebracht door Jean-Pierre)
Het is mij opgevallen dat in de foto's die we genomen hebben op de begraafplaatsen van Relst en
Kampenhout nog verschillende burgemeesters voorkomen nl.
1854-1877 De Neuf (Relst)
1889-1900 De Vinck de deux Orp (crypte Relst)
1933-1935 Hubertus Tobback (Relst)
1941-1944 Servranckx (plaatsvervanger, Kampenhout)
1947-1961 Smedts (Kampenhout)
1968-1979 Schoevaerts (Kampenhout)
De volledige opeenvolging van burgemeesters komt uit Lauwers.
De 2 eersten dan ook nog verbonden met adel en kastelen (stamboom van De Neuf en De Vinck / de
Broqueville quasi klaar).
Geschiedenis van de kastelen Ten Opstal en Wilder uit de reeks Van Kasteel naar Kasteel (bibliotheek van
Kampenhout).
De begraafplaats van 1877-1888 De Vinck de deux Orp J-M Eugène moet nog achterhaald worden.
Ik heb de suggestie gedaan aan Paul Behets van daarrond nog verder te doen met de WAMmers, maar we zijn
er nog niet uit omdat er nog andere voorstellen zijn.
Het is zeker achtergrondkennis voor de werkgroep met de gemeente rond begraafplaatsen zoals
aangekondigd door Huguette Kemps.
Vanaf Hubertus Tobback moeten er heel waarschijnlijk nog wetenswaardigheden te verzamelen zijn.
Alle medewerking is daarrond steeds welkom en informatie rond het thema ‘Burgemeesters’ graag doorsturen
naar Jean-Pierre: jemag@telenet.be.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!!!
2.4 Inventarisatie van de kerkhoven/begraafplaatsen
Als voorbeeld wordt verwezen naar http://erfgoedcelkapelleopdenbos.be/ .
Wordt nog verder uitgespit door de Wammer’s.
2.5 Boek Lauwers: het boek van Jos Lauwers wordt, op vraag van het gemeentebestuur, geactualiseerd. Het is
niet de bedoeling om het boek te herschrijven maar eerder om het te actualiseren en beknopt aan te vullen met
gebeurtenissen die hebben plaats gevonden na de laatste druk. Er is een mondelinge toelating van de familie
Lauwers voor deze herwerking, maar deze zal nog formeel gevraagd worden.
Een werkgroep bestaat uit: Gerry Croon, Hubert Gulinck, Marcel Andries, Hugo Schoevaerts, Paul Behets en
Willy Schoevaerts.
De geactualiseerde versie zal nagelezen worden door een aparte, nog te bepalen, groep.
Op langere termijn is het wel de bedoeling om een volledig nieuw boek over Kampenhout te schrijven.
2.6 Open Monumentendag
Er werd contact opgenomen met de eigenaar van kasteel Ter Loonst. Nog geen reactie ontvangen.
2.7 Vredesboom
In het kader van de herdenking van WO I en II wordt gevraagd of er toen vredesbomen werden geplant.
Momenteel zijn er geen gegevens beschikbaar of er toen geplaatst zouden zijn of er nu nog staan.
Anderzijds is het de bedoeling om nieuwe vredesbomen te planten: hiervoor wordt gezocht naar een geschikte
locatie. Mogelijk plaatsen m.b.t. WO I: Frijselstraat, Kampenhout-Sas, Buken, tuin pastorie...
2.8 Tentoonstelling Kampenhout kermis
Er wordt gezocht naar een thema: een eerste voorstel is om, aansluitend op de tentoonstelling van het OCMW
naar aanleiding van het 25 jarig bestaan Molenstee, iets te doen rond de periode vóór Molenstee, rusthuis SintJozef + de nieuwe functie en verbouwing van de boerderij.
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2.9 Gegidst bezoek Schoonselhof op 21 mei
Geïnteresseerden kunnen hun naam al doorgeven. We zullen via carpooling gaan.
2.10
Nacht van de geschiedenis: 21 maart
Voor meer info zie: http://www.kampenhout.be/davidsfonds/
2.11
Jaarboek 2017
- doorgeven van geplande artikels
- voorstelling zal doorgaan op 16 en 17 december in de glazen zaal
3. Heraldiek: uiteenzetting door Jan Caluwaerts
Jan is beroepsmatig een genealoog (voor meer info over Jan, zie: http://users.skynet.be/fb167100/index.html).
Onder wapen verstaat men in de heraldiek de herkenningstekens van personen, families of organisaties.
Het is ontstaan in de middeleeuwen en is een hupwetenschap van de geschiedenis.
Aan de hand van een PowerPointvoorstelling geeft Jan een algemene toelichting over heraldiek en nadien
toegespitst op Kampenhout. De volledige PowerPointpresentatie kan bekeken worden op onze website.
Het luik van Kampenhout omvatte:
- zegel van de schepenbank van Kampenhout uit
- wapenschild van de gemeente Kampenhout
- de vondst van een steen met 2 wapenschilden in de oude pastorij van Kampenhout door leden van de
heemkring. Deze zal nog voor veel opzoekingswerk zorgen. Het is ook niet duidelijk of deze steen afkomstig is
van de oude kerk van Kampenhout of van een praalgraf of antependium (voorkant altaar).
Volgens Jan gaat het om het wapenschild van Grimbergen (links) en van de familie van der Eycken (rechts).

Samengevat: een boeiende uiteenzetting over de verschillende facetten van de heraldiek. Het grote aantal
vragen tijdens en na de uiteenzetting wezen op een grote interesse van de aanwezigen.
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4. Varia
4.1 De voorzitter geeft nog een beknopt overzicht van een aantal activiteiten. Deze werden via aparte e-mail reeds
verstuurd (kasteel Beaulieu, wandeling Vlaamse actieve senioren uit Boortmeerbeek, …)..
4.2. Datum volgende bijeenkomst: zaterdag 15 april om 10.00 uur in ‘het Labo’, uitnodiging volgt.

Hugo Schoevaerts
ondervoorzitter en verslaggever
12/03/2017

Marcel Andries
voorzitter
18/03/2017

Actieplan bijeenkomst 4-03-2017
Actie
5 Werkgroep: kapelletjes
Gezocht: extra werkkracht
Gezocht info + docu voor boek
6 Onderzoek beurtrol bijeenkomsten
7 Frequentie bijeenkomsten: maandelijks of
tweemaandelijks
8 Uitstap of bezoek museum zomer 2017
Polsen naar interesse
Polsen naar plaats
10 Voordracht rond een thema volgende bijeenkomst
11 Datum volgende bijeenkomst bepalen

Door wie

12. Kwis Natuurpunt
13. Index jaarboeken
14. Info ‘Burgemeester’ aan Jean-Pierre
15. Boek Lauwers
16. OMD: kasteel Ter Loonst? Wachten op reactie
eigenaar
17. Vredesboom: voorstel inplanting
18. Voorstel thema tentoonstelling Kampenhout kermis
19. Bezoek Schoonselhof op 21 mei: namen van
deelnemers doorgeven aan Marcel

Alle leden

Tegen
Zo vlug mogelijk

RvB
Hugo

Volgende bijeenkomst
Zo vlug mogelijk

Hugo
Hugo
Alle leden
RvB

Verder op te volgen
Verder op te volgen
Zo vlug mogelijk
Zo vlug mogelijk

Hubert, Willy, Eric, Wouter
en Rie
Paul
Alle leden
werkgroep
RvB

11 maart

Alle leden
Alle leden
Alle leden

Zo vlug mogelijk
Zo vlug mogelijk

Campenholt – Heemkring Kampenhout - www.kampenhout.be/heemkring
Voorzitter: Marcel Andries, Kutsegemstraat 15, 1910 Kampenhout, marcel.andries1@gmail.com
Ondervoorzitter: Hugo Schoevaerts, Tritsstraat 30, 1910 Kampenhout, hugoschoevaerts@gmail.com
Secretaris: Gerry Croon, Bukenstraat 6, 1910 Kampenhout, gerry.croon@kampenhout.vera.be
Bestuurslid: Huub Van der Steld, Glimwormlaan 11, 1910 Kampenhout, vdss1910@gmail.com
Bestuurslid: Paul Behets, ST.-Martinusstraat 6, 2811 Hombeek, paul.behets@telenet.be
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